
Vážení,

ze zákona  č.106/1999 Sb. žádáme o informace, jak často počínaje rokem 2019
jste byli na kontrole ulice Bessemerova a křižovatky Bessemerova/Laurinova,
současně s tím, kolik pokut za zakázané parkování a v jaké výši jste
udělili. Také nás zajímá, kolik pokud bylo uděleno v souvislosti s
parkováním na přechodu křižovatky Bessemerova/Laurinova.

Již jsme Vás několikrát o situaci parkování v ulici Bessemerova informovali.
Bohužel stav je stále horší a domníváme se, že Vaše práce kontroly a snahy o
udržování pořádku je minimálně v daném smyslu mizivá.

Na dané ulici parkuje v zákazu zastavení 10-20 vozidel denně, přičemž 50%
vozidel stejných. Proto nemůžeme věřit, že probíhá pravidelná kontrola.
Nebylo by možné, aby některá vozidla parkovala 160 dní v roce v zákazu
zastavení. Denně tu také parkuje minimálně jedno vozidlo přímo na přechodu,
či přesahující do vozovky (většinou stejné, menší). Místo zákazu zastavení
je řádně označeno zákazovou značkou a žlutou nepřerušovanou čárou (která je
již z důvodu tolerance k parkování z vaší strany vybledlá). Místo je také
určeno k požárnímu nájezdu hasičských vozidel, zásobování.

Prosíme o Vaše vyjádření, jak budete dále postupovat a to za městskou
policii i za MČP13, děkujeme.







 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle §14 odst. 5 písm. c) zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13 obdržel dne 5. 8. 2019 Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací, kde se konkrétně dotazujete na počet pokut udělených 
v souvislosti s parkováním a v jaké finanční výši tyto pokuty byly uděleny. 

 
Podle §2 odst. 1 „InfZ“ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i městské části hl. města Prahy jako 
územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem 
k tomu, že problematika udělování pokut nenáleží do působnosti městské části Praha 13 a městská 
část Praha 13 se na uvedené činnosti žádným způsobem nepodílí, nevztahuje se Vámi požadovaná 
informace k působnosti městské části Praha 13. Z tohoto důvodu městská část Praha 13 podle §14 
odst. 5 písm. c) „InfZ“ Vaši žádost o poskytnutí informací odkládá. 

 
Váš dotaz doporučujeme směřovat výhradně na Městskou policii hl. města Prahy, se sídlem 
Korunní 98/2456, 101 00, Praha 10. 
ID schránky ktdeucu 

S pozdravem 

Michala Králová v.r. 
vedoucí oddělení tisku a informací 
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